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شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی برای رانندگان فراخوان داد

پیشنهاد ویژه

ویترین جهان

بازگشت کارت سوخت

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه:

تعیینتکلیف
پرداخت یارانه نقدی بهزودی

بدهکارترین کشورهای جهان
ایسنا| در بین کشــورهای عمده ،تنها ژاپن،
یونان ،ایتالیا و پرتغال نســبت بدهــی به تولید
ناخالص داخلی باالتری از آمریکا دارند .به گزارش
وال اســتریت ژورنال ،با الیحه اصــاح مالیاتی
جدید ،بدهی دولت آمریــکا طی یک دهه آینده
بین یک تا دو تریلیون دالر افزایش خواهد یافت.
در ســال  ،۲۰۰۱آمریکا در بین  ۱۶۹کشــور در
رتبه  ۹۳بدهکارترین کشــورها به نسبت اندازه
اقتصاد خــود در ردهبندی صنــدوق بینالمللی
پول بود .به دلیــل ترکیب عوامل مختلفی نظیر
رکودســال  ،۲۰۰۱آغاز بحران مالی جهانی در
ســال  ،۲۰۰۷چندین مرتبه کاهش قابل توجه
نرخ مالیات در اوایل دهه  ۲۰۰۰که منجر به ایجاد
رشد مورد انتظار نشــد و دو جنگ پرهزینه ،در
سال  ۲۰۰۸میالدی ،آمریکا از بین  ۱۸۴کشور،
بیستوسومینکشوربدهکاردنیابود.

پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی :رانندگانی که کارت سوخت نگیرند ،دچار مشکل میشوند!
حدود 5درصد از رانندگان درحال حاضر از کارت سوخت شخصی استفاده میکنند
سخنگوی شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی :هنوز تصمیمی برای بازگشت بنزین سهمیهای گرفته نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :افزایش قیمت بنزین از نظر نمایندگان منتفی و  3منبع درآمدی جایگزین برای اشتغال تعریف شده است

ویترینایران
معدومسازی
۱۴میلیون قطعه مرغ تخمگذار
علیرضا رفیعیپور رئیس ســازمان دامپزشکی
گفت :طی چند ماه گذشته بر اثر شیوع آنفلوآنزای
پرندگان در کشور ۱۴میلیون قطعه مرغ تخمگذار
حذف و معدومسازی شدهاند اما  ۱۸تا  ۲۰دستگاه
دیگر در حوزه طیــور دخیل هســتند که برخی
مسئولیتی را که دارند ،نمیپذیرند .او در مورد ردیف
بودجهای که در سال  95برای مبارزه با بیماریهای
دامی اختصاص یافته اســت ،گفت100 :میلیارد
تومان درسال  95به این ردیف اختصاص یافته که
50میلیارد تومان آن محقق شده ،یعنی 30میلیارد
تومان اســناد خزانه در اختیار ما قرار دادهاند که تا
پایانسالقابلوصولاستو20میلیاردتوماندیگر
روز گذشته به صورت نقدی به سازمان دامپزشکی
پرداخت شــده که در کل 35درصد از این مبلغ به
مرغداراناختصاصمییابد.

کسری
۱۲هزار میلیارد تومانی یارانهها
مهر| محمدرضا واعظ مهدوی معاون ســازمان
برنامه و بودجه ،از کســری ۱۲هزارمیلیارد تومانی
یارانهها در نیمه اول امســال خبــر داد و گفت :در
6ماه نخست سال ،بانکها ۲۶۰هزارمیلیارد تومان
سود به سپردههای بانکی پرداخت کردند .به گفته
او ،در 6ماهه اول امسال ،بیش از ۱۳۰۰هزار میلیارد
تومان سپرده غیرجاری و غیردیداری داشتهایم که
اگر بهطور میانگین به این سپردهها ۲۰درصد بهره
تعلق گرفته باشد ،شــبکه بانکی چیزی در حدود
۲۶۰هزارمیلیاردتومانپولبهرهمیپردازد.

ممنوعیت افزایش قیمت برق و گاز
برای کممصرفها
کمیســیون انرژی مجلس در قالب الحاق بندی
به تبصره  14الیحه بودجه  97مصوب کرده اســت
که دولت مکلف شــود قیمت بــرق و گاز خانگی
براي حداقل 30درصد از کل مشترکین که از بقیه
مصرف کمتري دارند را تثبیت کند و افزایش ندهد.
همچنیناینکمیسیونمصوبکرد،افزایشقیمت
برق و گاز صنعتی و کشاورزی کمتر از افزایش قیمت
اینحاملهادربخشخانگیباشد.

 210شرکت داخلی و خارجی
در نمايشگاه معماري
هشتمین نمايشــگاه بينالمللي معماري،
دكوراســيون داخلي و خانه مدرن (میدکس)
کــه از  21تــا  24دیمــاه در محــل دایمی
نمایشگاههایبینالمللیتهرانبرگزارمیشود،
آوردگاه بیش از  290شــرکت خواهد بود .در
این نمایشگاه حدود  80شرکت از کشورهایی
از جمله :ایتالیا ،آلمان ،چین ،فرانســه ،ترکیه،
ارمنستان ،کرهجنوبی ،بلژیک ،اسپانیا ،هلند،
فنالند و انگستان در کنار بیش از  210شرکت
ایرانی جدیدترین صنایع ،تجهیزات ،تولیدات
و خدمــات خــود را ارایــه و در معــرض دید
عالقهمندانقرارمیدهند.

مسکن تا پایان سال گران نمیشود
مهر| حامــد مظاهریان ،معاون مســکن وزارت
راهوشهرســازی گفت :قیمت مســکن در ماههای
باقیمانده از سالجاری افزایش نخواهد یافت؛ ضمن
اینکه شرایط تسهیالت صندوق مسکن یکم نیز در
اینمدتبهبودمییابد.

اقتصاد مجازی
سیستم عامل جدید گوگل

عکس :سعید غالمحسینی  /شهروند

مهر| امیر باقری ســخنگوی ســازمان برنامه
و بودجه از اعطــای ۴۰میلیون تومان وام با ســود
۵درصد برای نوســازی بافتهای فرسوده ،مسکن
اجتماعی و مســکن روستایی در ســال  ۹۷خبر
داد و گفــت :پیشبینی میکنیم نــرخ بیکاری به
۱۱.۲درصد برسد و وضع پرداخت یارانه نقدیسال
 ،۹۷هفته آینده تعیین تکلیف میشود .او همچنین
درخصوص کســری احتمالی هدفمندی یارانهها
و پرداخت یارانه نقــدی در بودجهســال  ۹۷کل
کشور گفت :موضوع هدفمندی یارانهها در تبصره
 ۱۴الیحه بودجه  ۹۷دیده شــده و در الیحه بودجه
نیز ،این تبصره در حالت تــراز منابع و مصارف قرار
دارد و اعداد و ارقام هم مشخص است .به گفته این
مقام مسئول ،در الیحه بودج ه سال  ۹۷کل کشور،
۷هزار میلیارد تومان منبع رابرای حمایت از فقرا قرار
دادهایم؛ ضمن اینکــه ۴هزارمیلیارد تومان معادل
همان پولی است که در ســال  ۹۶نیز برای حمایت
از اعضای کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار داده
شد که بر این اســاس ،دولت برای حمایت موثر از
فقرا ،پرداختی به اعضــای کمیته امداد را چندبرابر
کرده؛ یعنی یک خانوار یکنفره که ۹۵هزار تومان
میگرفت،االن۱۹۵هزارتومانمیگیرد.

شهروند| احتمال بازگشت بنزین سهمیهای وجود
دارد.حاالبعدازنظرمثبتعلیالریجانی،رئیسمجلس
برای بازگشــت بنزین چندنرخی ،شــرکت پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی بــرای رانندگان فراخوان داد.
براساس این اعالمیه ،رانندگان باید برای دریافت کارت
ســوخت از طریق پلیس  10+اقدام کنند و رانندگانی
که از کارت سوخت استفاده نکنند ،احتمال دارد دچار
مشکلشوند.اینموضوعگمانهزنیبرایبازگشتبنزین
سهمیهای را به دنبال داشــت و گرچه زیبا اسماعیلی،
سخنگوی شرکت پخش و پاالیش و فرآوردههای نفتی
اینموضوعراتکذیبکردهوبه«شهروند»میگوید:هنوز
هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است و شرکت
پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی براساس قانون قبلی
مجلس این اطالعیه را منتشــر کرده است .او توضیح
میدهد؛ درحال حاضر کمتر از 5درصد سوختگیری
براساسکارتسوختانجاممیشود.
با این وجود گویا نمایندگان مجلــس چندان هم از
این موضوع رویگردان نیستند .بهویژه آنکه محمدرضا
پورابراهیمی ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس ،از
مخالفتاکثریتنمایندگانباافزایشقیمتبنزینخبر
داده است.
یکردنقیمتبنزین
واقع 
حــاال از پس نزدیــک به 7ســال از اجــرای قانون
هدفمندسازی یارانهها ،داستان پرماجرای واقعیکردن
قیمت بنزیــن و یارانه پنهان  1700تومانی آن بر ســر
زبانها افتاده اســت .آذرســال  ۱۳۸۹بــود که طرح
هدفمندی یارانهها با هدف حذف یارانههای پنهان در
عرصهاقتصاد،خصوصادربازارفرآوردههاینفتیواردفاز
اجرایی شد .طرحی که قرار بود به ازای پرداخت 45هزار
و  500تومان یارانه نقدی ،قیمت حاملهای انرژی را به
قیمت واقعی آن و 90درصد فوب خلیجفارس برساند.
اگرچه افزایش قیمت بنزین در همان ابتدای کار ،مسیر
واقعیشدن را در پیش گرفت ،اما در میانه راه این قانون
اجرا نشــد و قیمت بنزین حاال سهسالی است که ثابت
مانده است .آنچه در این میان اهمیت دارد ،این است که
همه تصمیمات مترتب بر قیمت بنزین نتوانسته است
در سالهای گذشته معادله بنزین ارزان و مصرف باال و
البته قاچاق آن را تغییر دهد .با این حال به نظر میرسد
سال آینده گریزی از رشد قیمت بنزین نیست .هرچند
که اطالعرسانی دقیقی در رابطه با نرخ حاملهای انرژی
تاکنونصورتنگرفتهاستامامنابعآگاهازمنتفیشدن
بنزین 1500تومانیخبردادهوازعزمبهارستاننشینها
برایسهمیهبندیبنزینسخنمیگوید.گفتههاییکه
پیشنهاد علی الریجانی در کمیسیون تلفیق نشان داد
چندان هم بیراه نیســت .همین چند روز پیش بود که
رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که بهتر است
برای جلوگیری از شــوک تورمی بنزین ،سهمیهبندی
شود .پیشنهادی که موافقان و منتقدان بسیاری دارد؛
گروهی که بر ضرورت درنظرگرفتن بنزین سهمیهای
برای اقشار آسیبپذیر تأکید دارند و معتقدند که دولت
برای کاهش بار تورمی این تغییر قیمت باید حاملهای
انرژی را با قیمت پایینی در اختیار گروههایی همچون
راننده تاکســیها قرار دهد .البته گروهی هم کماکان
معتقدند که نظم سهمیهبندی فایدهای جز ایجاد رانت
وهدررفتنمنابعملیندارد.
قیمتبنزیناز1200تومانبیشترنمیشود
اسدهللقرهخانیالوستانیسخنگویکمیسیونانرژی
مجلس که از موافقان بازگشــت نظام سهمیهبندی به
اقتصاد ایران اســت ،در اینباره به «شهروند» میگوید:

بنابراین با درنظرگرفتن جوانب مختلف ازجمله شرایط
خاص اقتصادی کشــور ،رکود چندســاله در اقتصاد و
افزایش ناچیز حقوق و دســتمزد احساس ما این است
ت حاملهای انرژی منجر به ایجاد شوک
که تغییر قیم 
قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شــد و حتما تورم در
اقتصادایرانرادورقمیخواهدکرد.
او بر این باور است که باید قیمت بنزین برای مشاغلی
که خدمات عمومی ارایه میدهند ،هــزار تومان ثابت
بماند و برای ســایر گروهها سهمیهای بهویژه دارندگان
خودروهایــی با حجــم موتور باالی 2500سیســی
سهمیهایدرنظرگرفتهشودکهاگربیشتراینسهمیهرا
مصرف کردند ،بهای بیشتری پرداخت کنند .او البته این
نکته را هم تأکید کرد که نمیتوان نرخ بنزین را به بیش
از 1200تومان افزایش داد و کمیسیون انرژی با هرگونه
افزایشبیشتراینمقدارمخالفاست.
رشد8درصدیبنزین
ناشیازباالبردنتعدادخودروهاست
بیژن حــا ج محمدرضــا از مخالفــان دونرخکردن
بنزین اســت که معتقد است؛ زیرســاختهای الزم
برای دونرخیکردن بنزین در کشــور وجود ندارد .او به
«شهروند» میگوید :ما هماکنون درحال سپریکردن
دورانسیاههستیموسالهاستکهاقتصادایرانبارکود
دستوپنجهنرممیکند.برخالفگذشته،دیگرهیچگاه
شــاهد صفهای طوالنی در پمب بنزینها نیســتیم.
درحالی در گذشته مردم حداقل باید بیش از نیمساعت
را برای زدن بنزیــن صرف میکردند که امروزه حداکثر
زمانیکهدرپمپبنزینهاتلفمیشود 10،دقیقهاست،
جزمواقعیهمچونزلزلهدیگرهیچفروشفوقالعادهای
نداریم.
این فعال صنفی که معتقد است :برخی از دولتمردان
کاهش مصرف بنزین را دلیل افزایش قیمت آن عنوان
میکنند و مدام اعالم میکنند که میزان مصرف بنزین
درســالجاری 8درصد افزایش یافت ،اما سوال من این
است که این میزان افزایش مصرف بنزین در شرایطی
که ســاالنه یکمیلیون و 200هزار دستگاه خودرو به
خودروهای درحال تردد در کشــور افزوده میشــود،

رشد زیادی است ،باید گفت؛ این رشد مصرف ناشی از
باالرفتنتعدادخودروهادرجادههایکشوراست.
۳منبعدرآمدیجایگزینبرایاشتغال
حاال سوال اینجاســت درصورتی که افزایش قیمت
بنزینموردمخالفتبهارستاننشینهاقرارگیرد،منابع
الزم برای ایجاد اشــتغال که دولت وعــده داده ،از چه
محلی قرار است تأمین شــود؟ آنگونه که محمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم
کرده؛  3منبع درآمدی برای هزینه در بخش اشتغال به
جای افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشبینی شده
است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه برای جلوگیری
از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد ،مجلس شورای
اســامی قیمت حاملهای انرژی را برا 
ی سال  ۹۷در
سطح قیمت امســال تثبیت خواهد کرد ،درباره نحوه
تأمین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت
مخالفت مجلس با تبصره  ۱۸الیحــه بودجه (افزایش
قیمت بنزین و گازوییل) گفت :درخصوص تبصره ۱۸
و پیشبینی افزایش قیمــت حاملهای انرژی دو نکته
وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش
قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته
بعد اینکه درصــورت افزایش قیمت حاملهای انرژی
چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش
قیمتبرایاشتغالوجوددارد؟
دولت از محل ســایر منابع درآمدی در الیحه بودجه
میتواند برای اشــتغال تجهیز منابع کند .یکی از این
منابع ،کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته
قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد
بلکه صرفا افرادی که مالیات نمیپردازند ،باید شناسایی
شدهوازآنهامالیاتدریافتشود.
او ادامه داد :برآورد ما این اســت کــه دولت میتواند
معادل ۳۰تا۴۰درصــد از میزان مالیاتهای مأخوذه را
از محل فرارهای مالیاتی تأمین درآمد کند ،این نسبت
رابطه بین مالیات با تولید ناخالــص داخلی ( )GDPرا
نشانمیدهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای

شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد ،گفت :یکی از این
شبانکیافراداست.
ابزارها،تراکن 
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسگفت:یکیدیگراز
منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حاملهای
انرژی ،میتوانــد از محل واگذاریهایــی که بهعنوان
نمونه در داراییهای مالی مانده و دولت درخصوص آنها
تصمیمگیری نکرده ،باشد؛ سهام عدالت یکی از همین
موارداستکهازمشکالتاساسیکشوربهشمارمیرود.
او ادامه داد :برآورد ما این است که اگر فقط ۵۰درصد از
مالکیت دولت در شرکتهای مشــمول سهام عدالت
واگذار شود ،حداقل دوبرابر درآمدی که دولت در تبصره
 ۱۸از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشبینی
کرده،منابعجذبمیشود.
پورابراهیمی فــروش داراییهــای تملیکی را یکی
دیگر از راهکارهای جــذب منابع از محل الیحه بودجه
 ۹۷عنوان کرد و گفت :برآورد میکنیم دولت میتواند
با فــروش اموال تملیکی نیــز حداقــل دوبرابر منابع
پیشبینیشــده در تبصره  ۱۸الیحه بودجه کســب
درآمد کند و این آمادگی در مجلــس وجود دارد که در
قالب پیشنهاد در الیحه بودجه مطرح شود تا به دولت
اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخشهای
مختلفازجملهاشتغالهزینهکند.
نهزارو....تومانی
ازبنزینیکتومانیتابنزی 
 4دهه قبل هر لیتر بنزین در ایران یک تومان فروخته
میشد،سال  ۱۳۵۹بود که نخستین تغییر قیمتی رقم
خورد.هرلیتربنزینپذیرایافزایشدوتومانیقیمتشد
و نرخ سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۸دوام آورد.
زیر سایه ســهمیهبندی از نوع کوپن.سال  ۱۳۶۹اما
بنزین به قیمت  ۵تومان وســال  ۱۳۷۴به قیمت ۱۰
تومان رســید .دولت اصالحات کار خود را با بنزین ۱۶
تومانی آغاز کرد و با بنزین  ۸۰تومانی به پایان برد.سال
 ۱۳۸۶باسهمیهبندی،قیمتاینفرآوردهبه 100تومان
افزایش یافت و از پس تغییرات مکرر قیمتی در این دهه،
حاالهرلیترآنباهزارتومانمعاوضهمیشود،بااینحال
به نظر میرس د سال آینده فصلی دیگر برای این فرآورده
پرمصرفنفتیباشد.

دیگه چه خبر
شهروند| مخالفان دولت در دانشگاه تهران
و در رفتاری عجیب علیه اتاق بازرگانی شــعار
دادند .این موضوع درحالی رخ میدهد که اتاق
بازرگانی بهعنوان یک تشــکل خصوصی نقشی
در سیاستگذاریهای کالن اقتصادی ندارد.
حسین سالحورزی ،نایبرئیس اتاق بازرگانی
ایران در واکنش به این موضوع گفت :در مقطع
کنونی کشــور بیش از هر زمان نیاز به آرامش
دارد ،زیرا تعامالت ما با ســایر کشورها درحال
گســترش اســت و زمینهســازی برای جذب
سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است .اگر
ما به دنبال اشــتغال و خروج از رکود هستیم،
چارهای جز جــذب ســرمایهگذار خارجی که
آنهم در فضای امن به کشور میآید ،نخواهیم
داشت.
او درخصــوص تجمــع برخــی از مخالفان

500

میلیارد تومان

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران:

به احمدینژاد برای پولپاشی هشدار دادیم
دولت در دانشــگاه تهــران و شــعار آنها علیه
اتــاق بازرگانــی و مقصردانســتن ایــن نهاد
غیردولتی در گســترش تبعیض و فقر به ایلنا
گفت :مگر اتاق بازرگانی چه نقشــی در اتخاذ
سیاستهای کالن و خرد کشور دارد که اکنون
ما مقصر جلوه داده میشویم؟ اتاق بازرگانی در
دستگاههای اجرایی نه تصمیمگیرنده است و نه
سیاستگذار .ضمن آنکه فرآیندهای فروش،
عرضه کاال و خدمات در حوزه اتاق اصناف است
و درنهایت دولت در این خصوص تصمیمگیری
و نظارت میکند.
حسین ســاحورزی ادامه داد :اتاق بازرگانی

زیان کسب و کارهای اینترنتی بعد از اختالل

علی توســلی ،نایبرئیس کمیســیون اینترنت ســازمان نظام صنفی رایانهای
تهران گفت :بنابر اعالم بزرگترین فعاالن بازار کســبوکارهای اینترنتی شــامل
ارایهدهندگان اینترنت ،فروشگاههای اینترنتی ،تاکسیهای آنالین و امثال آنها از
اختالل اینترنت در چند روز گذشته 500میلیارد تومان زیان کردهاند.
او توضیح داد :شــرکتهای ارایهدهنده اینترنت هم بــا کاهش میزان مصرف و
افزایش شدید شکایتها روبهرو شدهاند.

یک نهــاد غیردولتــی و مدنی اســت و فقط
میتواند نقش مشــاورهدهنده را داشته باشد.
کما اینکه در دولت نهم و دهم همگام با ســایر
اقتصاددانان و کارشناســان نســبت به اتخاذ
سیاســتهای اقتصادی دولت وقت انتقاد کرد
و بارها با نظرات کارشناســانه و علمی خواست
که دولت به جای پــول پخشکردن ،اصالحات
اقتصادی را انجام دهد و با توجه به درآمد ارزی
باال بهترین فرصت برای تقویت زیرساختها را
از دست ندهد.
او ادامه داد :در دولــت یازدهم و دوازدهم نیز
این نقش را ادامه دادیم؛ کما اینکه 48ساعت
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برابر

پس از ابالغ بودجه از ســوی دولت به مجلس،
اتاق بازرگانــی درخصوص آن موضعگیری کرد
و نسبت به بسیاری از ردیفهای بودجه ،انتقاد
داشت.
ســاحورزی افزود :به نظر مــن عملکرد این
دولــت در کنترل تــورم خیلی بهتــر از دولت
قبل بوده اســت ،همچنین در کنترل قیمتها
سیاستی اتخاذ کرده که آسیب کمتری به قشر
آسیبپذیر جامعه فشار وارد شود.
او تصریح کرد :مردم نسبت به برخی رویهها،
نابرابریها و فساد در اجزای مختلف حاکمیت
و تبعیضها اعتراض دارند اما بهطور حتم روش
بیان این انتقاد در کف خیابان نیست و راههای
منطقیتری وجود دارد؛ زیرا افرادی با سوءنیت
وجود دارند که میخواهنــد از این فضا به نفع
خود و به ضرر مردم و کشور سوءاستفاده کنند.

عدد روز
وسعت تهران بافت فرسوده در ایران وجود دارد

حامد مظاهریان ،معــاون وزیر راهوشهرســازی با اعالم تعــداد واحدهای
مسکونی خالی از سکنه کشور و شمال تهران ،گفت :درکشور بالغ بر ۱۴۰هزار
هکتار بافت فرســوده و نابسامان شــهری داریم که تقریبا ۲برابر وسعت شهر
تهران است.
او ادامه داد :در  543شهر کشور بالغ بر 140هزار و  902هکتار بافت فرسوده
و نابسامان شهری داریم که تقریبا 2برابر وسعت شهر تهران است.

مهر| گوگل مشغول ســاخت یک سیستم
عامل جدید اســت کــه احتمــاال جایگزین
اندروید میشود .گوگل تاکنون سیستمهای
عامــل اندرویــد و کــروم  OSرا عرضه کرده
اســت ،اما این شرکت مشــغول کار روی یک
سیستم عامل ســوم به نام  Fuchsiaاست.
فوشیا بهطور کامل با تمام سیستمهای عامل
موبایل عرضه شــده ازجمله اندروید متفاوت
اســت .البته اطالعات کمی از این سیســتم
عامل منتشــر شــده و هنوز مشخص نیست
جایگزین اندروید میشــود یا خیر ،اما تا این
لحظه مشخص شده یکی از تفاوتهای فوشیا
با اندروید و کروم او اس آن اســت که بر محور
لینوکس ساخته نمیشود .در عوض براساس
هســتهای بــه نــام ( Magentaمخصوص
گوگل) ســاخته میشــود .به گفتــه گوگل
 Magentaبــرای موبایلهــا و رایانههای
شــخصی مدرن عرضــه میشــود ،بنابراین
احتماال از فوشــیا در موبایلها نیز اســتفاده
شــود .عالوه بر آن گوگل اعالم کــرده زبان
برنامهنویسی اپل ( )Swiftنیز قابلیت عملکرد
در این سیســتم را دارد .با وجــود این ،هنوز
کاربرد این سیســتم عامل مشــخص نیست.
احتمــال دارد بهعنــوان جایگزیــن اندروید
از آن اســتفاده شــود زیرا این سیستم عامل
مدتها قبل از سیستم آیفون نوشته شده و در
حقیقت مخصوص دوربینهای دیجیتال بوده
اســت .اما پس از عرضه آیفون از اندروید برای
موبایل استفاده شد.

داغ شدن بازار VPN
ایلنا| بــازار  VPNپــس از فیلتر شــدن
شــبکههای اجتماعی تلگرام و اینســتاگرام
داغ شده اســت .بعد از فیلتر شدن شبکههای
اجتماعــی تلگرام و اینســتاگرام با دســتور
نهادهــای امنیتی ،مردم همچنــان به دنبال
استفاده از این شــبکههای اجتماعی جهانی
هســتند .این موضوع درحالی رخ داده است
که خرید و فــروش نرمافزارهــای  VPNدر
ایران جرم شناخته میشود و برای دسترسی
غیرمجاز به سایتهای فیلتر و محافظتشده
مجــازات زنــدان از  ۹۱روز تا یکســال و از
۵۰۰هزار تومان تا دومیلیــون تومان در نظر
گرفته شــده اســت ،اما با وجود این مجازات
ســنگین ،کاربــران همچنان بــه راحتی از
فیلترشکن اســتفاده میکنند .نرمافزارهای
متنوعی با عنوان  VPNدر بازار با قیمتهای
متنوع از 5هــزار تومان تا 20هــزار تومان به
صورت ماهانه و برای اکانتهای ســهماهه با
قیمت  12تا 45هزار تومان عرضه میشــود.
بیشــترین اســتقبال برای خریــد  VPNاز
ســوی صاحبان آیفون اســت و اکثر کاربران
گوشــیهای اندرویدی از VPNهای رایگان
اســتفاده میکنند که باعث شده تا بیشترین
دانلود کاربران ایرانــی در روزهای اخیر در اپ
اســتورهای اندرویدی به VPNها اختصاص
یابد.

استان

رئیس کمیسیون اجتماعی و امور ایثارگران
شورای اسالمی شهر قدس:
اعتبار۲میلیاردی جهت خریداقالم ضروری به
ستاد بحران قدس اختصاص یافت

رئیس کمیسیون اجتماعی و امور ایثارگران شورای
اســامی شــهر قدس از اختصــاص اعتبار۲میلیاردو
 ۴۰۰میلیون تومانــی جهت خرید اقــام ضروری به
ســتاد بحران قدس خبر داد .ابوطالب آذربرا ،در ســی
و ششــمین جلسه رسمی شورای اســامی شهرقدس
که با حضور شــهردار قدس برگزار شــد ،طی سخنانی
اظهار داشت :پس از زلزله هفته گذشته و در پی کمبود
امکانــات و تجهیزات مورد نیاز ســتاد مدیریت بحران،
شورای شهر قدس با برگزاری جلسات متعدد به دنبال
راه حلی برای کمک به شــهروندان بــود .آذربرا افزود:
در همین راســتا و برای حفظ مال و جان شهروندان و
آمادگی بیشــتر برای مقابله با حادثه احتمالی مبلغ دو
میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان برای خرید اقالم ضروری
همچون چادر ،موکت ،پتو ،تجهیزات آتش نشــانی و...
اختصاص یافته اســت .وی اظهار داشــت :این اقالم در
برخی از نقاط امن شــهر انبار خواهد شــد تا در صورت
حادثه و در دقایق حیاتی امدادرسانی ،نیروهای امداد و
نجات بتوانند از این اقالم استفاده نمایند.

